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• Megnyílt a strand

• Kitüntetett pedagógusok

• Szeptemberi sikereink

• Nem csak a 20 éveseké...

• Már megint... még mindig

• Keviek írták

• Egész évben az álmainkért...

• Nonszensz

A TARTALOMBÓL

Október 12-én két választás is lesz
 
Október 12-ére írta ki az önkormányzati 
választást Áder János köztársasági elnök. 
A nemzetiségi választás is ezen a napon 
lesz.
Áder  János  köztársasági  elnök  október 
12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
választását, ez pedig azt jelenti, hogy 
ugyanezen  a  napon  lesz  a  nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása 
is.  A jogszabály szerint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választását 
a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választásának 
napján kell megtartani. A törvény szerint 
azonban nem minden településen lesz 
minden nemzetiségnek választása: 
nemzetiségi választást ott lehet kiírni, 
ahol a legfrissebb (2011-es), önkéntes 
bevalláson alapuló népszámlálás 
adatai  alapján  legalább  25-en  az  adott 
nemzetiséghez tartozónak vallják 
magukat.  Az  NVB  tehát  határozatában 
felsorolja majd, hogy mely településeken, 
mely nemzetiségek választását tűzi ki, és 
meghatározza azt is, a voksoláson induló 
jelölteknek hány ajánlásra van szükségük 
a nyilvántartásba vételhez.  Az NVI adatai 
szerint  a  2011-es  népszámlálás  alapján 
2715 választást kell kiírnia az NVB-nek, 
de  csak  azokon  a  helyeken  tartják  meg 
a szavazást, ahol (településnagyságtól 
függően) legalább három vagy négy 
jelölt indul, és mindegyikükre legalább öt 
érvényes ajánlás érkezik. Egy nemzetiségi 
választópolgár nemzetiségének több 
jelöltjét is ajánlhatja. 
Az októberi nemzetiségi választások 
újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, 
a területi és az országos nemzetiségi 
önkormányzati választást. Korábban ezek 
egymásra épültek, és csak hónapokkal 
később alakulhattak meg az országos 
nemzetiségi  önkormányzatok.  A  területi 
és az országos nemzetiségi listákra 
azok a nemzetiségiként regisztrált 
választópolgárok is szavazhatnak, akik 
olyan településen élnek, ahol – mivel nem 
vallják  magukat  legalább  25-en  az  adott 
nemzetiséghez  tartozónak  –  a  települési 
választást nem lehet kiírni.
         (Forrás: HVG)
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Polgármester jelöltek sorrendje:
1. Cseh Sándor, független jelölt

2. Dr. Szabó Zoltán, független jelölt
3. Vida Tamás, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt
4. Szemes Attila, független jelölt

5. Ozsváth László, Magyar Szocialista Párt

Képviselőjelöltek sorrendje:
1. F. Tóth Lajos, független jelölt

2. Fias Gábor, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

3. Erdei Gyula, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

4. Árvai Imre, Magyar Munkáspárt
5. Magos Vilmos, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt
6. Sipos Sándor, Magyar Munkáspárt

7. Szabó Attila, független jelölt
8. Vida Tamás, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt
9. Ozsváth László, Magyar Szocialista Párt

10. Sörös Tibor, független jelölt
11. Dr. Thodory Zsolt József, független jelölt
12. Lénárt Sándor, Magyar Szocialista Párt

13. Patkós Lajos, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

14. Cseh Sándor, független jelölt
15. Szabó Károly, Magyar Munkáspárt

16. Zoltán Ilona, Magyar Szocialista Párt
17. Eliason Mária, Magyar Szocialista Párt

18. Vad Attila, Magyar Szocialista Párt
19. Tóth Tibor, független jelölt
20. Tóth Lajos, független jelölt

21. Oroszné Lengyel Katalin Kornélia, független jelölt
22. Hudák János, Magyar Szocialista Párt
23. Tallér Attila, Magyar Szocialista Párt

24. Nádudvari István, független jelölt
25. Juhász József, független jelölt

26. Kántorné Bíró Emília, Magyar Szocialista Párt
27. Szemes Attila, független jelölt

28. Török Róbert, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

29. Katona Ferenc, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 
Kereszténydemokrata Néppárt

30. Csajbók Ferencné, Magyar Munkáspárt
31. Finta Zoltán, FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt
32. Takács Tibor, független jelölt

Nemzetiségi egyéni jelöltek sorrendje:
1. Radics Rita Katalin, 

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 
2. Rácz Elek, 

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
3. Szőke Jánosné, 

„Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség 

A 2014. október 12-én 
tartandó helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, 
valamint települési 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán, a 
szavazólapon a jelöltek a 
helyi választási bizottság 
sorsolása szerint szerepelnek 
a szavazólapon.

A választópolgárok 
3 szavazólapot fognak kapni:
-polgármester választáshoz
-helyi önkormányzati 
képviselők választásához
-megyei közgyűlés tagjainak 
választásához

Azok a választópolgárok, 
akik regisztráltak nemzetiségi 
választásra, azok külön 
szavazókörben, (Művelődési 
Ház Táncsics M. u. 16.) 
szavazhatnak a nemzetiségi 
jelöltekre. Nekik tehát két 
helyen kell szavazni.
Azt, hogy kinek hol lehet 
szavazni, az augusztusban 
megkapott értesítőn található, 
melyet minden választópolgár 
részére megküldött a Nemzeti 
Választási  Iroda.  Túrkevén  a 
szavazóhelyiségek ugyanazon 
helyeken vannak, ahol 
tavasszal is voltak. Ez alól egy 
kivétel  van:  a  Moziban  volt 
szavazóhelyiség visszakerült 
a Vass utcai iskolába, de ez 
a cím megtalálható az érintett 
választópolgárok értesítőjén. 
Szavazni  6.00  és  19.00  óra 
között lehet.

            Helyi Választási Iroda 
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2012 nyarán megjelent a fürdőfejlesztési pályázati kiírás, 
megszületett  a  döntés  –  a  túrkevei  önkormányzat  képviselő- 
testületének  támogatásával  –  a  fedett  fürdő  fejlesztésére.  A 
cél az volt, hogy egy olyan fürdő kerüljön kialakításra, amely 
a  főszezoni  időszakon  kívül  is  biztosítja  minden  korosztály 
számára a fürdést, a szórakozást és az egészség megőrzését. 
Az  építkezés  készre  jelentését  2014.  június  15-i  időponttal 
nyújtotta be a kivitelező Lisznyai Kft. Június 26-án ünnepélyes 
keretek között megtörtént a beruházás próbaüzemi átadása, ill. 
kezdetét  vette  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  előkészítése, 
majd  folytatása  és  a  létesítmény  2014.  július  31-én  átvételre 
került. Ekkor kaptuk meg az átadási dokumentációkat is 
és elkezdhettük a használatbavételi eljárást. Az eljáráshoz 
több mint 100 dokumentumot kellett pdf. formátumba 
átalakítani és az ÉTDR rendszerén benyújtani. Öt hatóság 
jóváhagyó  nyilatkozatára  volt  szükségünk,  melyből  az  utolsót 

Megnyitottunk – legyen a vendégünk!
szeptember 11-én kaptuk meg és szeptember 12-én elkészült a 
használatbavételi  engedély  is,  melyet  még  aznap  jogerősíteni 
sikerült.  Ekkorra  hárult  el  minden  akadály,  hogy  a  vendégek 
igénybe vegyék a különböző szolgáltatásokat. 2014. szeptember 
12-én 13 órakor megnyitottuk a fürdőt a nagyközönség számára. 
A  fejlesztés  nem  érintette  az  1,2m-es,  a  régi  fedett  gyógy-  és 
a gyermek medencéket. Az új csúszdamedencéből a kicsiknek 
lehetőségük  van  egy  átcsúszón  keresztül  a  gyerekmedencébe 
csúszdázni, míg a felnőttek részére hát–nyakdögönyöző áll 
rendelkezésre.  Kialakításra  került  még  a  földszinten  egy  kis 
ülőpados gyógymedence és egy fekvő pezsgő-, ill. ülő pezsgő 
(jakuzzi) medence is. A lábak vérkeringésének javítása céljából 
egy hideg- és egy melegvizes taposó (Kneipp) medence épült, 
mely  egyben  a  talpak  masszírozását  is  szolgálja.  Az  emeleti 
részen gőzkabin, valamint 2 finn szauna készült, mely felváltva 
üzemel. A  kisebbik  szauna  automatikusan  szabályozza  a  gőz-
hőfok arányt, míg a nagyobbikban a gőz mennyiségének 
előállítását a vendégek maguk szabályozzák. Szaunázás után a 
merülő medencék hideg vizében lehet megmerülni, de lehetőség 
van hideg, meleg vizes váltófürdő igénybevételére is a keringés 
javítása érdekében. Az ellazulásra a pihenőszobát ajánljuk, míg 
a  gyerekek  a  játszóházban  tölthetik  el  kellemesen  az  időt,  a 
legkisebbek pedig a baba-mama sarokban. A légúti betegségek 
javítását szolgálja a sószoba, amely az asztmatikus panaszokat is 
mérsékli. Szolgáltatásainkat a belépőjegy megvásárlásával lehet 
igénybe  venni,  külön  díjtételek  nélkül  és  a  6  év  alattiaknak  a 
belépés ingyenes.
Szeretettel várunk minden kedves vendéget a Túrkevei Termál- 
és  Élményfürdőben,  a  hét  minden  napján  8  és  19  óra  között. 
Próbálják  ki  új  medencéinket,  védjék  egészségüket,  legyenek 
vendégeink.                                    Perge József, Gyógyfürdő Kft.

A  hétköznapok  szürke,  olykor  elkeserítő  valóságában  szívet 
melengető  érzés,  amikor  egy  tündéri  pici  lány  csodát  művel! 
Szerencsére ő még nem ismeri a sokak által hangoztatott 
pesszimista szlogent: Csodák márpedig nincsenek. 
Mi  sem  lenne  természetesebb,  hogy  a  kis  gyerekek  életkori 
sajátosságainak megfelelően játékkal töltsék a tanítási órák 
közötti nyúlfarknyi szünetet. Másszanak, kússzanak, csússzanak, 
hintázzanak,  ügyesedjenek.  Mégsem  így  van.  Jó  esetben  van 
egy-két  labda,  és  több  száz  kicsi  gyerek.  Ezen  megosztozni 
bizony elég nehéz. A szokványos magyarázat, kifogás: nincs rá 
pénz!
Viszont volt egy rajzverseny, volt egy lelkiismeretes segítő tanár, 
Nagy Anikó, volt egy kreatív pici tündér – s most már nevezzük 
nevén, Lénárt Anna -, aki nem várta ölbe tett kézzel a csodát! 
Gondolt  egy  nagyot,  lerajzolta  az  iskola  udvarára  álmodott 
játszóteret, s egy millió forintot nyert a megvalósításhoz.
A színes vonalak immár életre keltek, teljes valóságában 
áll  a  sok-sok  kisgyerek  kedvére  a  Petőfi  Sándor  Általános 
Iskola  Kossuth  úti  épületének  udvarán.  A  biztonság  kedvéért 
ún.  eséscsillapításra  is  szükség  van  a  birtokbavétel  előtt.    A 
legmegfelelőbb eséscsillapítás a betonra, aszfaltra telepített 
gumilapokkal érhető el. A jó cél érdekében többen is összefogtak, 
így a betonozás anyag- és munkadíj költségeit – mely várhatóan 
300.000.- Ft körül van – az adakozó, segítőkész szülők vállalták 
fel. A gumilapok beszerzésével és leszállításával járó kiadásokat, 
amely megközelíti a fél millió forintot, az önkormányzat vállalta 

HÉTKÖZNAPI MESE

magára.  Csodák  márpedig  vannak,  csak  hinni  kell  benne  és 
tenni érte! Anna megálmodta, lerajzolta a játszóteret, megnyerte 
hozzá a pénzt, a segítőkész szülők és a városatyák feltették az 
i-re a pontot. Az összefogás sok kisgyerek álmát váltotta valóra, 
köszönjük!              MM
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Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk 
elviselni azt.”
Vécsey Károly: „Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és 
hazám szolgálatáért lángolt.”
Török  Ignác:  „Nemsokára  Isten  legmagasabb  ítélőszéke  elé  állok. 
Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt 
szolgáltam.”
Schweidel  József:  „A  mai  világ  a  sátán  világa,  ahol  a  becsületért 
bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új 
forradalmi  embersége  söpörheti  el  ezt  az  átkozott,  meghasonlott 
világot.”
Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Nagy-Sándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, 
ha semmit sem tettem volna az életemben! Alázatosan borulok Istenem 
elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Leiningen-Westerburg  Károly:  „A  világ  feleszmél  majd,  ha  látja  a 
hóhérok munkáját.”
Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus 
keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében 
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon! És az isteni 
áldozat mellett oly törpe az én áldozatom!”
Knézich  Károly:  „Milyen  különös,  hogy  Haynau  bíró  is  keresztény 
és én is az vagyok. Csak az Ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok 
dicső  szentjei,  virrasszatok  a  magyar  ifjúság  felett,  hogy  Krisztusé 
legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Dessewffy  Arisztid:  „Tegnap  hősök  kellettek,  ma  mártírok…  Így 
parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Aulich  Lajos:  „Szolgáltam,  szolgáltam,  mindig  csak  szolgáltam.  És 
halálommal  is  szolgálni  fogok.  Forrón  szeretett  magyar  népem  és 
hazám, tudom, megértik ezt a szolgálatot.”

Az  aradi  vértanúk  azok  a  magyar  honvédtisztek  voltak,  akiket  a 
szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban 
játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon 
kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet 
mégis  elsősorban  az  1849.  október  6-án  kivégzett  tizenhárom 
honvédtisztet  nevezi  így,  gyakran  használva  a  tizenhárom  aradi 
vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is. Lőpor és 
golyó  általi  halállal  halt  reggel  fél  hatkor:  Lázár  Vilmos,  főtiszt 
(ezredes), Dessewffy  Arisztid, tábornok, Kiss Ernő, tábornok, 
Schweidel József, tábornok. Kötél általi halállal halt reggel hat óra 
után:  Lovag  Pöltenberg  Ernő,  tábornok,  Török  Ignác,  tábornok, 
Láhner György, tábornok, Knezich Károly, tábornok, Nagysándor 
József,  tábornok,  Gróf  Leiningen-Westerburg  Károly,  tábornok, 
Aulich Lajos, tábornok, Damjanich János, tábornok, Gróf Vécsey 
Károly, tábornok. Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, 
hogy végig kellett néznie társai kivégzését, ezért őt akasztották fel 
utolsónak. A vértanú tábornokok sorban elbúcsúztak egymástól. 
1849  augusztusa  és  1850  februárja  között  Aradon  még  további 
három  honvédtisztet  végeztek  ki:  1849.  augusztus  22-én  Ormai 
Norbert  honvéd  ezredest,  a  honvéd  vadászezredek  parancsnokát 
– őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 
25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát – őt 
szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni – és 1850. február 
19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey 
János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg. 

MEGHÍVÓ
Emlékezésre és gyertyagyújtásra 

hívja a városlakókat a Túrkevéért Alapítvány 
a ‘48-as Emlékparkba 

2014. október 6-án 17,30-kor. 
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Az utolsó mondatok

Az 1956-os forradalom Magyarország népének 
a  sztálinista  diktatúra  elleni  forradalma  és  a  szovjet  megszállás 
ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar 
történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 
A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők 
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 
11-én. 
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a pártvezetés 
ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott 
véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres 
felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok 
visszavonulásához,  majd  a  többpártrendszer  visszaállításához  és 
az  ország  demokratikus  átalakulásának  megkezdéséhez  vezetett. 
November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat 
a  Szovjetunióval  a  szovjet  csapatok  teljes  kivonásáról,  a  Varsói 
Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. 
A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság 
után meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak 
biztosították  arról,  hogy  nem  nyújtanak  a  magyar  kormánynak 
segítséget,  november  4-én  a  szovjet  csapatok  hadüzenet  nélküli 
háborút  indítottak  Magyarország  ellen.  Az  aránytalan  túlerővel 
szemben  egyedül  maradt  ország  több  napon  át  folytatott  hősi 
szabadságharca így végül elbukott.
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok 
szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el.  A 
forradalom következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el 
az országot, nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen 
börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális 
megtorlást  és  a  magyar  nép  elnyomását  az  ENSZ  és  a  világ 
közvéleménye  egyaránt  elítélte.  A  forradalom  leverését  követő 
évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról 
beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 
23.  óta  ez  a  jeles  nap  kettős  nemzeti  ünnep  Magyarországon: 
az  1956-os  forradalom  kitörésének  napja  és  az  1989-es  Magyar 
Köztársaság kikiáltásának napja.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt 
október 23-án, 10 órakor 

a történelmi események felidézésére 
a Városháza nagytermében,

majd az azt követő koszorúzásra 
a Petőfi téri ‘56-os emlékkőnél.

OKTÓBER 23.



5

TÚRKEVE 2014. OKTÓBER                    Kultúra

A Város napi műsor keretében került sor arra a megható pillanatra, 
amikor két kiemelkedő pedagógus vehetett át elismerést a 
sok-sok  éves  odaadó  oktató-nevelő  munkájáért.  Példaértékű 
munkásságuk választott hivatásuk elismert szakemberévé avatta 
őket. Gondolataikat, életútjukat az alábbiakban ismertették:

Dr. Debreczeni Sándorné, nyugdíjas tanító
Túrkevén  születtem  1925.  május  1-én.  Pedagógus  családból 
származom,  hiszen  édesapám  református  igazgató-tanító  volt. 
Édesanyám háztartásbeli volt, négy gyermekük közül hármat kis 
korukban veszítettek el, így egyedüli gyermek maradtam, akit 
féltő szeretettel neveltek. Iskoláimat szintén Túrkevén végeztem, 
először  az  elemi  iskola  négy  osztályát,  majd  a  polgári  iskola 
négy  osztályát.  Ezután  a  debreceni  Református  Dóczi  elemi 
népiskolai tanítóképző intézetben tanultam. Tanítói oklevelemet 
1944.  május  6-án  kaptam  meg.  Ezt  követően  hazajöttem  a 
szüleimhez Túrkevére. 1944 decemberétől a túrkevei református 
népiskolánál  kezdtem  munkámat  helyettes  tanítóként.  1946-
tól  megválasztott,  kinevezett  református  tanítóként  dolgoztam 
az iskolák államosításáig. Ezt követően meghagytak 
állásomban,  kineveztek  állami  tanítónak.  Legtöbbször  a  3-4. 
osztályosokat  tanítottam  egészen  nyugdíjba  vonulásomig.  37 
évi  szolgálat  után  mentem  nyugdíjba,  de  még  ezután  12  évig 
tanítottam.  Így  összesen  49  évet  töltöttem  el  a  pedagógusi 
pályán  szülővárosomban.  Nagyon  szerettem  tanítani,  nevelni 
a  sok-sok  gyermeket,  a  pályámat  segítette  édesapám,  aki  a 
mintaképem  volt. A  49  évi  munkámat  több  ízben  elismerték: 
1975-ben Miniszteri Dicséretben részesítettek, 1980-ban 
megkaptam  a  Pedagógus  Szolgálati  Érdemérmet,  2000-ben  a 
Túrkeve  Város  Szolgálatáért  díjat,  majd  2005-ben  a  Magyar 
Közoktatásért díjat. Szakszervezeti munkámért, mivel Túrkevén 
a Pedagógus Szakszervezet alapító tagja voltam és a nyugdíjas 
tagozat elnöke, Eötvös József Emlékérem kitüntetésben 
részesültem.  Nyugdíjazásom  után,  2003-ban  a  Kaszap  Nagy 
István  Református  Iskola  mondott  hálás  szívvel  köszönetet  a 
református oktatásban végzett áldozatos, magas szintű szakmai 
munkámért, majd 2011-ben a Református Egyház Díszoklevelét 
kaptam.  A  részemre  járó  és  esedékessé  vált  Aranydiplomát 
1994-ben, a Gyémántdiplomát 2004-ben, a Vasdiplomát pedig 
2009-ben vehettem át a debreceni Református nagytemplomban 
ünnepi szenátusi ülés alkalmával.  A Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem rektora szeptember 6-án adta át részemre 
a Rubindiplomát. Nagyon köszönöm Túrkeve város vezetőinek, 
kollégáimnak, hogy itthon, szülővárosomban is megemlékeztek 
munkásságomról.

Kitüntetett pedagógusok
Győri Józsefné, nyugdíjas tanár

„Én nem mehetek el innen sehova – sehova” – írta Veress Péter. 
Így érzem én is és éreztem 50 évvel ezelőtt is. 1960-ban, amikor 
a  Szegedi  Tanárképző  Főiskolára  felvételt  nyertünk  –  Olajos 
Magda  barátnőmmel  –  tudtuk,  hogy  négy  év  múlva  a  tanári 
oklevél megszerzése után volt iskolánk katedrája vár bennünket. 
Nem  böngésztük  az  álláshirdetéseket,  mint  oly  sokan  tették. 
Megtiszteltetésnek vettük, hogy Szolnokon a hivatásunkra 
tett eskünket Túrkeve akkori tanácselnöke – Simon Sándor és 
a  művelődési  osztály  vezetője,  Kati  Ilona  –  előtt  tehettük  le. 
A  megbecsülés  jelének  éreztük,  hazataláltunk!  Itt  éltek  idős 
szüleim,  bátyám,  itt  találtam  rá  életem  párjára,  itt  születtek 
gyerekeink. Következtek a munkás évek, melyek próbára 
tették felkészültségünket. Pályám során – a 40 év alatt – több 
megbízatásban megpróbáltam eleget tenni az elvárásoknak. 
Úgy érzem, sikerült! A szülők, tanítványok és a volt kollégák 
ragaszkodását, szeretetét élvezem még ma is, ami rendkívül jól 
esik! Köszönöm tanári munkám elismerését!

A Túrkevén mindannyiunk által ismert és nagyra becsült 
pedagógusoknak szívből gratulálunk a Rubin -, illetve az Arany 
Díszoklevél  átvételéhez  és  sok-sok  egészségben,  szeretetben 
eltöltött évet kívánunk számunkra!       főszerk.

A kitüntetett pedegógusok szeretteik körében

A VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI

ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 14. 15 óra

„Szülőföldemen” címmel meghirdetett
rajzpályázat eredményhirdetése (felső tagozatos korosztály)

Október 15. 10 óra
„Alig látszom, mégis játszom” - Sólyom Tamás zenés

műsora Túrkeve első osztályos gyermekeinek

Október 16. 14 óra
Kis mesevándorok nagy találkozója – címmel alsó tagozatos

gyermekek mesemondó versenye

Október 17. 13 – 17 óra
Olvas az ország! - Olvas Túrkeve is... 

Szeretettel várunk mindenkit,
aki szívesen felolvas egy 4-5 perces részletet 

legkedvesebb könyvéből,
a televízió kamerái előtt. A felvétel - a résztvevők 

engedélyével - adásba kerül. Kérjük, saját könyvpéldányt 
hozzanak magukkal!

Október 18.
Könyvjelző

Kérjük, figyeljék Facebook-oldalunkat!
Megtekinthetik rendszeres könyvajánlóink egyikét.

Kedves túrkeveiek!
Az őszi könyvtári napok programsorozat idején ingyen 

íratkozhatnak be a könyvtárunkba.
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Már megint egy újabb levél megírására kényszerült dr. 
Szabó Zoltán polgármester, és még mindig az utak egyre 
katasztrofálisabb  állapota  miatt.  Sokadik  levél  az  alábbi,  még 
sincs javulás:
„Hosszú évek óta, folyamatosan jelezzük, kérjük Önöket, hogy 
tegyék  lehetővé  a  Túrkevén  élők  és  az  ide  látogatók  számára 
a  hozzánk  vezető  utakon  való  biztonságos  közlekedést.  Tény, 
hogy  a  20  és  60  km-es  sebességkorlátozó  táblák  évek  óta 
felhívják az autósok figyelmét a kátyúkra, de a 4202-es és 4203-
as utakon  ilyen  körülmények között is közlekednünk kell, mert 
ezeken az utakon érhető el a 46-os és a 4-es főút. Túrkevén közel 
kilenc  és  félezer  lakos  él,  a  város  egyik  jelentős  objektuma  a 
gyógyfürdő, amely több mint százezer vendéget fogad évente. 
A közelmúltban átadott több száz milliós fejlesztési beruházás 
a  fürdőben,  új  szolgáltatások  biztosításával  reményt  nyújt  a 
vendégforgalom növekedésére, ami növelné a foglalkoztatást, új 
vásárlóerőt hozna a városba. Vendégeink hasonlóan vélekednek 
a  túrkeveiekhez:  mikor  lesznek  már  biztonságosak,  kátyúktól 
mentesek a városunkba vezető utak?

Évekkel  ezelőtt  még  az  út  elzárástól  sem  riadtunk  vissza,  bár 
eredménytelenül végződött akciónk. Időnként történik kátyúzás, 
de annak hatékonysága elenyésző, a korábbi években az útalap 
erősítéshez a Horizont Zrt. is hozzájárult, jelentős mennyiségű 
követ biztosítva. Sok év óta a 4202-es és 4203-as utak padkája 
nem volt lenyesve, a csapadék az út felületéről szivárog lazítva 
az egyébként is gyenge útszerkezetet, az utak menti szikkasztó 
árkokat benőtte a növényzet. Itt jegyzem meg, hogy szeptember 
18-án, a 4203-as úton közlekedve örömmel láttam, hogy 
Kuncsorba felé haladva a padka növényzetét vágta egy gép. Az 
elmúlt hetek csapadékos időjárása az egyénként is rossz műszaki 
állapotú 4203-as úton jelentős kátyúnövekedést okozott.  A 
csapadékkal telt kátyúk közvetlen veszélye nem érzékelhető még 
akkor sem, ha a gépkocsivezető betartja a sebességkorlátozást.
Tisztelt Igazgató Úr! Néhány hete személyesen keresett 
meg hivatalomban, akkor is jeleztem a fenti gondjainkat. 
Sürgős  segítségét  kérem  az  áldatlan,  balesetveszélyes  állapot 
megszűntetéséhez!”

Már megint…még mindig

Dr. Szabó Zoltán polgármester 
szeptember 19-én kelt levelében kéréssel 
fordult az Emberi Erőforrás Minisztérium 
egészségügyi államtitkárához, dr. Zombor 
Gáborhoz:
„Túrkeve Város Képviselő-testülete 
kiemelt alapfeladatnak tekinti a 
településünkön  élők,  és  a  gyógyfürdőnk 
szolgáltatásait igénybe vevők 
-éves szinten százezer fölötti szám- 
egészségügyi ellátását. 2011-ben 
felújítottuk és jelentősen bővítettük az 
orvosi  rendelőt,  amelyben  négy  felnőtt 
háziorvos,  két  fogorvos  dolgozik,  de  itt 
látják  el  az  ügyeleti  szolgálatot  -  amely 

kistérségi szervezésben, de helyben 
fogadja a betegeket a nap rendelési időn 
túli időszakában - és a szakrendelési 
feladatot is. Ugyancsak 2011-től 
teremtettük meg a lehetőséget a helyben 
történő labor mintavételnek, hiszen 
korábban  Mezőtúrra  –  közel  20  km  – 
kellett ezért utazni. Természetesen az 
ellátás fontos eleme a prevenció: a 2011-
es költségvetésbe tervezte be a Képviselő-
testület a serdül korú leányok HPV elleni 
vakcinázásának  költségét.  2011-ben  53, 
2012-ben 49, 2013-ban 42 leány szülője 
kérte  az  érintettek  számára  az  ingyenes 
vakcina önkormányzati biztosítását. A 

három év alatt összesen 144 leány kapta 
meg a vakcinát, összesen 6,81 millió 
forint értékben.
Egészségügyi  kormányzatunk  ez  évben 
a 7. osztályos leányok számára biztosítja 
a vakcinát, ők 2001. június 1. után 
születtek. Túrkevén 2001. január 1-május 
31. között városunkban 20 leánygyermek 
született, így számukra nem biztosított a 
HPV elleni vakcina.
Tisztelt Államtitkár Úr! Kérem segítségét, 
hogy Túrkeve Város Önkormányzata által 
2011-től  biztosított  HPV  elleni  vakcinát 
az  érintett  leányok  is  megkaphassák  a 
kormányzat döntésének részeként!”

Segítségkérés az egészségügyi államtitkártól

A túrkevei Református Egyházközség szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2014. október 12-én, vasárnap 15 órakor 

kezdődő ünnepi istentiszteletére.
Az ünnepi alkalmon hálát adunk a 106 éves Angster orgona teljes felújításáért. 

Orgonánkat méltatja: Dr. Fekete Károly, 
a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora

Ünnepi orgonahangversenyt ad: Kovács Szilárd, orgonaművész
Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv, 

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi elnöke
Az istentiszteleten az elmúlt évek felújításainak dokumentumait is elhelyezzük annak 

bizonyságául, hogy nemzedékünk is megőrzi Isten házának szép rendjét.
Szeretettel várunk mindenkit az ünnepi istentiszteletet követő szeretetvendégségre.

„Őtet teljes szívből ti 
mind dícsérjétek!”

Köszönetnyilvánítás
A Magyarországi Német Juhászkutya 

Klub túrkevei helyi szervezete 
nevében ezúton is szeretnénk 

köszönetet nyilvánítani a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesületnek, 
amiért a 2014. augusztus havi Test 
és Lélek Napja rendezvényen részt 

vehettünk, továbbá a klubunk irányába 
történő anyagi támogatásáért.

                  Köszönettel: MNJK Túrkeve

Köszönet
A Túrkeve Újság és Túrkeve Televízió 

szerkesztőségének munkatársai 
tisztelettel megköszönik 

Ozsváth László képviselő úrnak 
azt az anyagi támogatást, melynek 

köszönhetően a szerkesztőség 
munkájához nélkülözhetetlen eszközök 

vásárlására nyílt lehetőség!
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A lakosság körében átfogó felmérés és 
elemzés készült a közszolgáltatásokkal 
kapcsolatos elégedettségről és 
felmerülő igényekről. (ÁROP-
1.A.5-2013-2013-0093) 
A  lakosság  körében  kérdőíves  felmérés 
történt 2014 márciusában. A kérdőív 
kitöltése papíron, illetve elektronikus 
úton történt. Túrkeve közel 9.000 
fő lakosságából a kérdőívet 612 fő 
önkéntesen,  név  nélkül  töltötte  ki.  Egy 
tanulmány készült a számszerű és szöveges 
válaszokat elemezve, amely tartalmaz 

javaslatokat a lakossági elégedettség 
növelése érdekében. A lakosság körében, 
a közszolgáltatásokkal kapcsolatos 
elégedettségről  és  felmerülő  igényekről 
készült  átfogó  felmérés  eredményeként 
elmondható,  hogy  a  válaszadók  jelentős 
része értékeli az eddigi lépéseket a város 
működése érdekében, és támogatja a 
városvezetést a fejlesztési javaslatok 
megvalósításában. 
Ugyanakkor az is elmondható, hogy 
néhány esetben nem teljes mértékben 
elégedettek az önkormányzat és 

intézményei  által  nyújtott  szolgáltatások 
mennyiségével és minőségével a 
válaszadók.  A város vezetése maga is 
ismeri a kérdőív kitöltése során felmerült 
kritikus  problémákat,  és  azon  dolgozik, 
hogy lehetőleg mielőbb megnyugtató 
megoldásokat  találjon.  Ezúton  kívánunk 
köszönetet  nyilvánítani  minden  túrkevei 
lakos számára, akik idejüket nem 
kímélve  segítették  a  hivatal  működését 
véleményük és javaslataik megosztásával.

        Nagyné Bedő Ildikó

Közvélemény kutatás 

Az idei szeptember hétvégéi újabb hírverési lehetőségeket 
hoztak városunknak, Túrkevének.
A hónap első hétvégéjén városnapunkat köszönthettük kulturális 
értékeink bemutatásával, ugyanakkor gazdasági kapcsolatok 
kezdetét  is  hozta  a  szeptember.  A  Kárpát-medencei  Hangya 
Európai  Szövetkezet  székelyföldi  és  anyaországi  alapítóinak 
közös összefogásból átadhattuk a Túrkevei Szociális Szövetkezet 
2012  helyi  termékboltját. Az  előzetesen  bemutatott  árukészlet 
több település egyedi, helyi termékét kínálja az érdeklődőknek. 
Természetesen a túrkevei helyi termék skálája is egyre szélesebb 
lesz, de nagy az érdeklődés a székelyföldi termékek iránt is.
Szeptember 6-án a budapesti SzeptEmber Fest Népligetben zajló 
programjára voltunk díszvendégként hivatalosak. Városunk 
képviselői:  a  gasztronómiai  vetélkedés  sikeres  szereplői,  no 
és  a  városunk  fontos  jellemzőjét  adó  kun-hímzés,  valamint 
népzenénk volt. A szervezők a karcagi és túrkevei birkapörköltet 
közvetlenül versenyeztették egymással, ismereteim szerint 
korábban  még  ilyen  jellegű  ízek  csatájára  nem  volt  példa. Az 
eredeti elképzelések szerinti társadalmi zsűri nem alakulhatott 
meg  -a  szereplők  egy  részének  külföldi  kötelezettsége  miatt- 
így  a  szakmai  zsűri  képviselői  hozták  meg  a  döntést. Ahogy 
az eredményhirdetésnél elhangzott: döntetlen az eredmény, 
mindkét pörkölt első helyezett lett.
Az érdeklődő nagyközönség a kevi birkapörköltet gyorsan 
elfogyasztotta.  A budapesti program lebonyolításában aktív 
szerepet vállalt Kovács Sándor és felesége, Katona István 
az  állandó  segítő,  a  tűzoltók  csapata  Sörös  Tibor  parancsnok 
vezetésével, a Népi Díszítő Szakkör vezetője Nagy Istvánné és 
zenészeink, énekeseink, Farkas Rozika és Angyal Feri.
Szeptember 12-13-án a Szolnoki Gulyásfesztivál díszvendégei 
voltunk.  A  Fesztivál  szervezőivel  már  a  korábbi  években  is 
aktív, gyümölcsöző együttműködés alakult ki, amely most még 
kifejezőbb lett. Idén a február végi budapesti UTAZÁS kiállítás 
során a Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesülettel közösen 
vártuk a Szolnoki Gulyásfesztivál képviselőit is a standunknál, 
ahol természetesen a turisztikai kínálat mellett a frissen főzött 
gulyás  is  nagy  sikert  aratott. A  szolnoki  program  első  napján 
Kelemen Tamás és családja aratott osztatlan sikert és ért el első 
helyezést. A teríték elkészítése és a pörkölt egyaránt az első helyet 
nyerte  el.  A  20  éves  születésnapját  ünneplő  Egres  Kis  Lajos 
Néptánccsoport  remek  hangulatot  teremtett,  méltó  képviselője 
volt a tánchagyományok ápolásának. Szeptember 13-án bővült 
Szolnokon  a  díszvendég,  Túrkeve  kínálta,  egyrészt  több  főző 

csapat is érkezett, másrészt a standunkon a főzés mellett – a kevi 
birkapörkölt és gulyás mellett – a Túrkevei Szociális Szövetkezet 
2012 termékeit is bemutattuk, nagy sikerrel.
A zenei értékeinket a standon és a színpadon is megmutathatták 
előadóművészeink:  Madarász  Katalin,  Farkas  Rozika, Angyal 
Feri és a citerás pengető lányok Szabó Kati és Ági.
Sok-sok érdeklődő fordult meg standunknál, többek között 
a  horvát  nagykövet  és  kísérői  is,  akik  megkóstolták  a  kevi 
birkapörköltet.  A  sikert  az  eredményhirdetés  bizonyította,  a 
minden igényt kielégítő, ízléses teríték és a birkapörkölt is első 
díjat nyert, Kovács Sándor és felesége mindkétszer a színpadra 
állhatott. A budapesti siker-csapat tagjainak mindegyike 
Szolnokon is méltóképpen képviselte városunkat.
Szeptember 20-án a keleti végeken, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg  megyei  Aranyosapátiban  folytatódott  városunk  sikeres 
marketingje.  Ez  a  nap  egyelőre  még  tágabb  értelemben  nem 
jegyzett ünnep, de a Magyar Kultúra Lovagjai számára 
Európa Kulturális Napja immár évek óta. Aranyosapátiban, az 
emlékparkban  ezen  a  napon  avattuk  az  elmúlt  évben  elhunyt 
vagy posztumusz elismert  tizenegy  lovagtársunk  kopjafáját. 
Meghallgathattuk a szabolcsi egyházi kórus hangversenyét, 
rendkívüli  élményt  jelentett  a  Felső-Tisza  vidékéről,  Rahóról 
érkezett ifjúsági csoport és felnőtt kórus is. A Rahó környéki sok 
nemzetiség több táncát mutatták be, a magyar mellett az ukrán 
és hucul lépéseket is követhettük. A női kórus magyar népdalai 
többször csaltak könnyeket a szemekbe. A pálházai Huták Virága 
kórus szólóénekese Tóth László is osztatlan sikert aratott.
Az  aranyosapáti  program  szertartásain  a  római  katolikus,  a 
református,  a  görögkeleti  egyházak  képviselői  is  szolgáltak, 
Erdélyből Temesvárról és Lugosról, de természetesen az 
anyaországiak is. Örömmel láttuk, hogy a Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány rendkívüli teljesítményének eredményeként épül 
az  ifjúsági  szállás,  a  bokrétaavatás  is  e  napon  történt. A  napi 
program  az  Alapítvány  által  épített  csodálatos  épületben,  a 
Faluházban zárult. Aranyosapátiba is magammal vittem a 
túrkevei kiadványokat, amelyeket a korábbi ismerősök, barátok 
is örömmel forgattak, de sokan voltak, akik először találkozhattak 
velünk. Összességében elmondhatjuk, hogy a szeptemberi 
három helyszínen – Budapesten, Szolnokon, Aranyosapátiban –  
sok ezren láthatták a Túrkevéről szóló anyagokat, ismertetőket, 
kóstolhatták a kevi ízeket, érzékelhették a keviek közvetlenségét 
és vendégszeretetét. A szeptemberi missziónk sikeres és 
eredményes volt.                             Dr. Szó Zoltán, polgármester                                                                       

SZEPTEMBERI SIKEREINK, ÖRÖMEINK
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2014. OKTÓBERÖnkormányzati hírek

Képviselő-testületi ülés
2014. szeptember 10.

Túrkeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2015. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki Túrkeve Város Önkormányzata illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló  

• felsőoktatási hallgatók számára a 2014/15. tanév második és a 2015/16. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú 
pályázati kiírás)

• felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás)

Részletes feltételekről, tudnivalókról a pályázati kiírásban tájékozódhat!
A pályázati kiírás letölthető Túrkeve Város honlapjáról (www.turkeve.hu) vagy átvehető a Túrkevei Közös Önkormányzati 
Hivatal fsz. 10-es irodájában és a Titkárságon.
A pályázat beadásához egyszeri pályázói regisztráció szükséges az EPER-Bursa rendszerben, melynek elérése: 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő 
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2014. november 7.

A pályázati űrlapot papíralapon, kinyomtatva és aláírva a Túrkeve Város Önkormányzata által kiírt pályázati felhívásban 
megjelölt kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtás helye: Túrkevei Közös Önkormányzati Hivatal (5420 Túrkeve, Petőfi tér 1.) fsz. 10-es iroda vagy az emeleti Titkárság.

Pályázati felhívás
BURSA HUNGARICA 2015

Elfogadta a képviselő-testület a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2013. évi, valamint 2014. I. félévi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót. 208/2014.(IX.10.) sz. határozat
Szintén elfogadták a képviselők a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét, mely három ütemben határozza 
meg a fejlesztés irányait. A fejlesztés forrása a mindenkori éves bérleti 
díj. 209/2014.(IX.10.) sz. határozat
Megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a Berettyó-Körös 
Többcélú  Társulás ivóvíz javító projekt támogatási szerződésének 
módosítását.  210-211/2014.(IX.10.) sz. határozat
Módosította a képviselő-testület a 2014. évi költségvetést. A költségvetés 
módosítása keretében a központi támogatást, állami hozzájárulást 
érintő módosítások, valamint korábbi, a költségvetést érintő képviselő-
testületi döntések átvezetése történt meg. 13/2014.(IX.10.) sz. rendelet
Elfogadta a képviselő-testület a város I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót. A beszámoló a bevételek és a kiadások alakulását mutatja 
be.  212/2014.(IX.10.) sz. határozat
Döntött a képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
felépítésének módosításáról. A módosításra a Hivatalban zajló 
szervezetfejlesztési pályázat miatt volt szükség. 213/2014.(IX.10.) sz. 
határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Gyógyfürdő Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  ügyvezetője  illetményét  havi  bruttó  350.000  Ft-ban, 
költségtérítésének mértékét változatlanul 105.000 Ft-ban állapítja meg, 
valamint engedélyezte, hogy az ügyvezető a Kft. munkavállalói részére 
differenciáltan 10 %-os illetményemelést hajtson végre 2014. október 
1-től. 214-215/2014.(IX.10.) sz. határozat
A képviselő-testület a 4. sz. háziorvosi körzet kiadásainak biztosításához 
szükséges 900 eFt összeget az általános tartalék terhére biztosította. A 
kiegészítésre azért volt szükség, mert az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által nyújtott támogatás nem fedezte a kiadásokat. 216/2014.
(IX.10.) sz. határozat
A képviselő-testület 480.847 Ft-tal támogatja a Petőfi Sándor Általános 
Iskola Kossuth Lajos u. 33. sz. alatti alsó tagozatának udvarán 
játszótéri elemek elhelyezéséhez szükséges gumilapok beszerzését és 
leszállítását. 217/2014.(IX.10.) sz. határozat
A Táncsics M. u. 1. sz. alatti helyi termék bolt környezetéhez kapcsolódó 
homlokzati  felújításhoz  a  Túrkevei  Városgondnokság  Nonprofit  Kft. 

részére  350  eFt  támogatást  biztosított  a  képviselő-testület.  218/2014.
(IX.10.) sz. határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgárőr Egyesület által átadott 
4  db  térfigyelő  kamerát  tulajdonba  veszi  és  a  további  működtetésről 
gondoskodik. 219/2014.(IX.10.) sz. határozat
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a túrkevei 17/A (divatcikk 
üzlet)  és  17/B  (virágbolt)    helyrajzi  számú,  Széchenyi  u.  3.  sz.  alatt 
található,  Túrkeve  Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  telkeken 
lévő  építmények  ráépítés  jogcímen  önálló  ingatlanokként  kerüljenek 
feltüntetésre valamint az épületek tulajdonosai is bejegyzésre 
kerüljenek. 220/2014.(IX.10.) sz. határozat
A 2014. évi költségvetésben aszfalt alapanyag beszerzésre jóváhagyott 
3 millió Ft-ot év közben hulladékgazdálkodási számla kiegyenlítésére 
csoportosította  át  a  képviselő-testület.  Most  ennek  az  összegnek  a 
visszapótlásáról született döntés. 221/2014.(IX.10.) sz. határozat
Két önkormányzati tulajdonú bérlakás kiutalásáról is határozott a 
képviselő-testület. 222-236/2014.(IX.10.) sz. határozat
Megtárgyalták  és  elfogadták  a  képviselők  az  Óvodai  Igazgatóság  és 
Bölcsőde 2013/2014. évi beszámolóját és megköszönték az intézmény 
dolgozóinak munkáját. 237/2014.(IX.10.) sz. határozat
Képviselői  tiszteletdíjról  történt  lemondás  miatt  keletkezett  többlet 
előirányzat felhasználásáról is döntöttek a képviselők. 81.000 Ft 
a  Ványai Diáksport Egyesület, 40.500 Ft a  Túrkevei Művelődési 
Intézmény  és  Könyvtár  Túrkeve  Televízió  és  Újság  szerkesztősége, 
29.500 Ft a Magyar Szív Egyesület Túrkevei Szervezete, 72.000 Ft a 
Kaszap  Nagy  István  Református  Általános  Iskola  és  Óvoda  Óvodai 
tagozata,  72.000  Ft  a  Túrkevei  Óvodai  Igazgatóság  és  Bölcsőde  – 
Bölcsőde támogatására használható fel. 238/2014.(IX.10.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a két ülés között végzett munkáról szóló 
tájékoztatást. 239/2014.(IX.10.) sz. határozat
Elfogadta a képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő 
csatlakozásról  szóló  előterjesztést. Az  önkormányzatot  érintő  önrészt 
a képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 240/2014.
(IX.10.) sz. határozat

Szászné dr. Pataki Marianna
aljegyző
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2014. augusztus 29-én a Korda Sándor Színházteremben került 
megrendezésre  a  Korda  Gála,  a  Korda  Vince  Táncművészeti, 
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Művészeti Iskola 
fennállásának  15.  évfordulója  alkalmából  rendezett  jubileumi 
gála. Az  előtérben  a  grafika  tanszak  növendékeinek  kiállítását 
csodálhatta  meg  a  kedves  közönség.  Az  egész  estét  betöltő 
előadáson pedig színpadra léptek az iskola jelenlegi és egykori 
növendékei, valamint meghívott művészek. A túrkevei társastánc 
és néptánccsoport mellett a kisújszállási és kenderesi táncosok 
is bemutatkoztak, akiket a nagyon hálás közönség többször is 
vastapssal  hívott  vissza  a  színpadra.  A  meghívott  művészek 
között  szerepelt  többek  között  a  Dalma  Dance  Club,  Finta 
Zoltán és az Ifjú Tehetségek Társulata, Oláh József és családja, 
valamint Köcse György és Pandur Petra, háromszoros Showtánc 
világbajnok  páros  is. A  színvonalas  műsor  végén  a  támogatói 
jegyet  vásárlók  között  értékes  tombola  tárgyakat  sorsoltak  ki. 
amelyet  ezúton  is  köszönünk  a  támogatóinknak  és  a  jegyet 
vásárlóknak. Túrkeve  város  kulturális  életében  a  Korda Vince 
Alapfokú  Művészeti  Iskola  a  jövőben  is  nagy  szerepet  kíván 
betölteni.       Kézsmárki János

A művészeti iskolában is megkezdődött az új tanév, amely minden 
eddiginél mozgalmasabban indult. A Budapesten megrendezésre 
kerülő SzeptEmber Feszten és a szolnoki 16. Gulyásfesztiválon 
is nagyszerű néptánctudásukról tettek tanúbizonyságot a 
Korda  Vince  Alapfokú  Művészeti  Iskola  táncosai.  A  fiatalok 
színvonalas, citera muzsikával kísért műsorukkal mindkét 
helyszínen sok látogató érdeklődését keltették fel Túrkeve iránt. 
Emellett a helyi rendezvényeken is nagy sikert arattak az iskola 
társastáncos  és  néptáncos  növendékei,  akikre  számos  fellépés 
vár októberben is.       Kézsmárki János

Jubileumi Nyárbúcsúztató 
Korda Gála

Nagy sikert arattak a 
KVAMI táncosai

S hogy ez mennyire igaz, azt tökéletesen alátámasztja az Egres Kis Lajos 
Néptánccsoport.  Bár  szeptemberben  ünnepelték  egy  fergeteges  gálaműsorral  a  20. 
születésnapjukat, a tagjaik átlagéletkora több mint húsz. A matematikai átlagszámítás 
még akkor is igaz, ha figyelembe vesszük az utánpótlást is. Azon ritka csoportok közé 
tartoznak ők, akik lankadatlan hévvel, odaadással, energiával adják át a tánc szeretetét 
minden korosztálynak. A szó igazán nemes értelmében példamutató az összetartásuk, 
az egymás iránti figyelmük, segítőkészségük. Igazi család az övék!
A csoport lelke, vezetője Dittrichné Szegő Hedvig az alábbiakban emlékezett a 20 év 
eseményeire:
„A néptáncnak Túrkevén nagy hagyománya van.  Madarász Károlyné Teruska néni 
30 éven keresztül vezetett Túrkevén néptánccsoportot, nagy sikerekkel és áldozatos 
munkával. Azóta is szinte folyamatosan, különböző oktatók gondoskodtak a 
néptánchagyomány életben tartásáról, így Vízi Valika néni, Gaál Kati, Tóth Jutka és 
Dittrich Imre. Megtiszteltetés számunkra, hogy folytathatjuk értékmegőrző munkájukat 
és remélem, hogy a jövő generációja majd ránk is olyan elismeréssel emlékezik, mint 
mi  az  elődeinkre,  a  régi  táncosokra.  Kis  csapatunk  tagjai  között  jó  páran  vagyunk, 
akik nem 20 éve táncolunk, hanem régebben. Miért is tartjuk akkor most a 20 éves 
jubileumi ünnepségünket? Mert 1994-ben volt, amikor Balogh Marci felvetette, hogy 
miért nem adunk nevet a csoportunknak? Ő tudna egy jó nevet! Legyünk Egres Kis 
Lajos  Néptánccsoport,  a  túrkevei  huszárverbunkos  emlékére.  Megfogadtuk  Marci 
tanácsát és 1994 szeptembere óta büszkén viseljük ezt a nevet.
Gazdag éveket tudhatunk magunk mögött, rengeteg a közös emlék. Próbák, fellépések, 
kirándulások, névnapozások. Összekovácsolt a sok élmény minket. Házasságok 
köttettek, gyermekek születtek, a hajdani fiatal táncosok felnőtté váltak, de jöttek újra 
fiatalok is a csoportba, akiket ismét lehet nevelgetni, terelgetni. Sok helyen jártunk 
az  elmúlt  húsz  év  alatt,  sok  fellépésünk  volt.    A  hagyományos  néptánc  mellett  a 
rockoperák világába is elkalandoztunk egy párszor, köszönhetően a hajdani Hunorock 

Nem csak a 20 éveseké a világ…
énekegyüttesnek,  a  jelenleg  is  működő 
Chorda  kórusnak  és  az  Ifjú  Tehetségek 
Társulatának.  Két  éve  megismerkedtünk 
és  jó  barátságba  kerültünk  a  dévaványai 
AhhozKépest Népzenei együttessel, akik 
legnagyobb örömünkre azóta már sokszor 
kísértek  minket  fellépéseinken,  ahogy  a 
gálán  is.  Nagyon  jó  az  Egres  Kis  Lajos 
Néptánccsoport  vezetőjének  lenni,  sokat 
köszönhetek nekik.  Mindig számíthatunk 
egymásra, akár csoporttagként, akár 
magánemberként. És nem szabad 
elfelejtkezni  a  családtagokról,  szülőkről, 
feleségekről, férjekről, gyerekekről, 
akik a háttérből támogatnak minket! 
Ezúton köszönöm meg a családtagoknak 
a türelmét, mert olykor egy családi 
eseményt a mi fellépésünkhöz kell 
igazítani,  vagy  szintén  a  fellépés  miatt 
késik  az  elvégezendő  munka…  és  még 
sorolhatnám.  20  év  nagy  idő,  nem  lehet 
pár mondatba belesűríteni a történéseket. 
Mi táncban szeretnénk bemutatni a 
múltunkat és a jelenünket.”
Hajdani táncosokat is meghívtak a 
születésnapi gálaműsorra, hogy ők is 
a színpadon ünnepeljenek a csoport 
ma  is  aktív  tagjaival.  Öröm  volt  látni 
arcukon a boldog születésnap hangulatát, 
s  ez  a  boldogság  a  zsúfolásig  megtelt 
mozi vendégeire is ráragadt. Szívből 
gratulálunk mind a fantasztikus műsorhoz, 
mind a mögöttük álló tartalmas húsz 
évhez. Kívánjuk, hogy legalább ennyi 
álljon előttük!
                                                      főszerk.

Tiszteletdíj felajánlás

Ozsváth László képviselő a augusztusi 
tiszteletdíját a Ványai DSE részére, 

a szeptemberit a Túrkeve Televízió és 
Újság szerkesztőségének és az októberit 

a Túrkevei Szív Egyesületnek ajánlotta fel. 
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Mikor  még  kis  srác  voltam  bámultam  a  felnőtteket.  Szülőkre, 
rokonokra, szomszédokra tekintettem teljes bizalommal - akkor 
még nem tudtam -, tisztelettel is. Dezső bácsira, aki felvett a lovas 
fogatára vagy Mihály bácsira, hozzá tejért jártam, illetve Marika 
nénire, aki túrógombócot készített a kedvemért. Bámultam őket, 
mindent tudtak a világról. Először - nem tegnap, Recsken - kis 
iskolásként bámultam arra a tábori konyha dolgozójára, aki rám 
mutatva,  negyven  társam  előtt  az  ebédlőben  azt  kérdezte  „ki 
az  a  nagyfejű”.  Gondolhatják  mit  éreztem,  tiszteletet,  azt  nem. 
Lesújtva bámultam őt különösen, hogy a „jóindulatú” nénike még 
gyerekszemmel  is  hemzsegett  az  esztétikai  hibáktól. A  bámulat 
minősége  sokat  változott,  a Titanic  utolsó  perceihez  hasonlóan. 
Az iskola felső időszakában ámulatba ejtettek, mint a cirkuszban 
az artisták. A kulcscsomósra csak bámultam, amikor itt-ott 
csapot le a tanulókra arcán torz vigyorral. Akkora kulcscsomója 
volt, mint a bécsi kastély kamarásának. A kávéfőző elektromos 
vezetékével ütlegelőre is bámultam. Bámultam és tartottam tőle 
az első padsorban. Óra vége előtt egy sóskifli elfogyasztása és a 
lefőzött kávé után a hátsó padsorra gyakran lecsapott a pörölyként 
használt  vezeték.  Ottó  barátom,  aki  hátul  ült,  és  három  évvel 
volt idősebb a többiektől, már csak nevet a jeleneten. Felnézve 
bámultam a kétméterest, aki a tornasorban álló diák fejére ejtette 
a műbőrkötéses naplót.  Középfokon gyakorlat alatt kapartam a 
maszek Trabant aljáról a festéket és nagy szemekkel bámultam, 
amikor letolást kaptam köszönet helyett az oktatótól, aki birtokosa 
volt a gépkocsinak. Ráadásul úrnak kellett szólítanom még ezután 
is. Aztán a honvédség. A katonaviseltek sok történetet tudnak arról 
mesélni, hogyan alakították az újoncokat. Volt, akinek a vaságyak 
alatt  kúszva  kellett  zakatolni  és  sípolni,  mint  a  gőzmozdony, 
majd bemondani az otthon felé eső vasútállomásokat. Aztán egy 
fordulat  és  testközelből  napról  napra  láttam,  hogy  egy  részük 
lop, csal, és még hazudik is. Lehetne sorolni bámulatos tettüket. 
Különösen bámultam az öntudatos, önérzetes bűnözőt. Mindezek 
olyan régen történtek, talán csak a képzelet szüleményei.
 Egyébként is tiszteld fele barátodat különösen, hogy apró 
leánykám református óvodába jár.  Csak-csak rábámulok a 
felnőttekre. Ilyen felnőtt az a nő - majdnem hölgyet írtam -, aki 
ez  év  július  31-én  idős  gondozóként  bekopog  a  rendelő  intézet 
IV.  körzet  ajtaján  és  bebocsájtás  nyer.  Bent  volt  még  a  beteg, 
akinek gondjához semmi közünk nincs. De a gondozónak sem! 
Lehettek  akár  aranyeres  panaszai,  amit  nem  szívesen  oszt  meg 
mással. A beteg kijött, a soron következő nem tudott bejutni, mert 
a  gondozó  behúzta  előtte  az  ajtót.  Látszott,  hogy  ez  már  rutin. 
Érkezik, intézkedik, majd távozik 71 recepttel. A többi ráér. Csak 
bámultam, mert nem én voltam a soron következő. Bámulok azon, 
hogy az orvos miért nem visz rendszert, rendet az ilyen tömeges 
receptírásba. Rendelés kezdetén leadják az igényt, majd a végén 
felveszik a receptet. Ennél biztosan van jobb módszer. Ugyanakkor 
bámulatomra a fogorvosra várakozó beteg előtt húzták be az ajtót. 
Ott  ült  a  mandulájáig  bedagadt  fejjel.  Bizonytalan,  tanakodik 
van-e orvos, fogadja-e, mivel nem jelentkezett be előre. Állapotán 
látszott, hogy ez alig volt előre tervezhető. Nyílt az ajtó, a dagadt 
fejű jó beteg módjára finoman, lassan, alázatosan akarja előadni 
mit is akar. Az ajtó becsapódik, az orrát alig tudta elhúzni. Most mi 
lesz? A többi beteg kínosan mosolygott. (Bocsánatot kérek tőle, 
én kacagtam.) Látszott, hogy ez gyakori elintézési mód. Az ajtót 
berántó legalább annyit odavethetett volna, hogy azonnal, tessék 
várni, „ne adj isten” miben segíthetek? A torz arcú így szemben állt 
az ajtóra kiírt piros betűkkel. Az iromány megint csak bámulatos, 
nem  sok  jót  ígér.  Később  a  városban  találkoztam  a  duzzadt 
arcúval, megnyugtatott, kapott ellátást. Augusztus 19-én, a Kabai 
utcán lévő nagyáruház bejárata előtt állt a fekete személygépkocsi. 
Mögé állt a világoskék autó, azért hellyel-közzel be lehetett jutni a 
résen. Ez addig tartott, míg a kerékpáros nő, - aki láthatóan sokat 
foglalkozik  a  szemöldökszedéssel  -  a  résbe  támasztja  járművét 
keresztbe.  Ez  semmi,  érkezett  a  felnőttkor  küszöbét  alig  átlépő 

Amikor még kis srác voltam
anyuka,  kerékpárját  az  előző  bicikli  mögé  támasztja.  A  fekete 
autós közben távozott, így megint be lehetett jutni. 
Bámulom azokat a felnőtteket, akik megengedték az ittas 
kerékpározást. Rábízták a részeg kerékpárosra, döntse el magáról, 
hogy biztonságosan tud-e kerekezni. Keviben mindenkinek van 
Laci vagy Karcsi, netán Teri ismerőse (valahány név a naptárból), 
aki  szokott  ingatagon  kerékpározni.  Ők  soha  nem  ismernék  el, 
hogy veszélyesek a többi közlekedőre, hiszen húsz év alatt 
nem  ütöttek  el  senkit.  Bámulom  a  Kuncsorbai  utat  és  a  megye 
útbiztosát,  aki  kamerák  előtt  feküdt  le  a  kerekek  által  árokká 
taposott  útra.  Jelezte  milyen  áldatlan  állapotok  vannak  máshol. 
Jól ismeri utunkat és elzártságunkat, változás mégsem történt. A 
baráti Mezőtúr után Földvár felé félútig javították az utat.
Bámultam a vásártéri vágópont épületét átadás előtt. Meszelés. A 
dolgozók magasságától és a nyél hosszától függően a fal nagyrészt 
be lett kenve. Majd pár nap elteltével állvány érkezett, folytatták 
a festést. Mégis kimaradt egy csík a fal és a homlokzati deszka 
között teljes hosszban. Így került átadásra. Bámulatra méltó az a 
munkás, aki az utolsó mozdulatokat már nem tette meg, és főnöke, 
aki elfogadta a munkát. Ne csodálkozzunk, hogy az átadásra várt 
miniszter nem jött el.                                              Darvasi Róbert

Sajnos ritkaságszámba megy, amikor egy család négy generációt 
felvonultatva  állhat  a  fényképezőgép  lencséje  elé.  Olvasóink 
között nagyon szerencsés helyzetben van a Nagy család, hiszen 
– a kép tanúsága szerint – erőben, egészségben éli mindennapjait 
a négy Nagy Ferenc (merthogy minden képen látható személyt 
így  hívnak).  Férfiak  esetében  talán  nem  illetlen  a  korukról 
említést  tenni:  a  legidősebb  Nagy  Ferenc  1928-ban  született, 
a  fia  1956-ban,  az  unokája  1979-ben,  míg  a  legkisebb  Nagy 
Ferenc, a dédunoka 2014-ben látta meg a napvilágot. 
Mind  a  négy  Nagy  Ferencnek  jó  egészséget,  hosszú  életet 
kívánunk!

NÉGY GENERÁCIÓ
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Talán még emlékeznek rá, hogy 2011-ben 
emlékeztünk meg a település alakulásának 
(első említésének 750.) évfordulójáról. 
Akkor  a  Túrkevei  Kulturális  Egyesület 
és  a  KÉK  klub  helytörténeti  pályázatot 
hirdetett és azon év városnapján 
nyilvánosságra  hoztuk  az  eredményeket. 
Szerettük volna ezeket az írásokat könyv 
alakban is megjelentetni, de sajnos 
anyagi  támogatást  nem  kaptunk  hozzá. 
Az első helyezett dolgozatát a Kánya 
család történetéről, amelyet Rácz Balázs 
középiskolás diák írt a Jászkunság 2012. 
számában  közzétettünk.  A  dolgozat  egy 
ismert túrkevei parasztcsalád számos tagját 
mutatja be írásban, családfán és fotóban. 
Példa értékű. Másoknak is ajánlom, 
ha van idejük, hogy őseik, rokonaik 
történetét  göngyölítsék  fel.  Várom  azok 
jelentkezését, akiket az ilyen kutatás 
érdekel. Szervezek egy családkutató 
klubot,  hogy  az  azonos  érdeklődésűeket 
segítsem.A  többi  pályamű  a  Jászkunság 
évkönyv most megjelent (2014)  2. 
kötetében  kapott helyet. Kelemen Pálné 
szűkebb  környezetét,  az  Ábrahám  utcát 
mutatja be. Négy évtizede lakik ott, 
tehát  jól  ismeri  a  régi  (már  elhunyt)  és 
az új lakókat egyaránt. Leírta az ott élők 
összefogásának eredményeit, nehézségeit 
egyaránt. Hű tükre ez ennek a kis 
közösségnek. A szakirodalomban alig van 
példa ilyen munkára. Jó magam 1978-ban 
vállalkoztam  a  karcagi  Damjanich  utca 
történetének rögzítésével, amely nagy 
sikert  aratott.  Másokat  is  biztatok  ilyen 
jellegű munkára.A Jászkunság állandó 
írógárdája közül be kell mutatnom 
Kovács János mesterszállási könyvtárost 
és helyi lapszerkesztőt. Nagyon sokat tett 
és  tesz  azért,  hogy  a  környék  irodalmi 
és  művészeti  értékek  ismertté  váljanak. 
Számos írásában országosan ismert írók, 
költők,  művészek  életének  nagykunsági 
szálait kibogozza. Ezúttal Finta Gerely és 
Kuncz Aladár kapcsolatáról ír. Egy másik 
írásában pedig egy túrkevei lakost, Gion 
Mártont faggatja a vajdasági kötődéséről 
és testvére, családja életéről. Ugyanis itt 
él közöttünk Gion Márton az országosan 
is  ismert,  számon  tartott  Gion  Nándor 
író  öccse.  Sajnos  mára  már  az  állandó 
munkahelyek,  törzsgárda  tagság  stb.  is 
történelmi fogalommá váltak. Lelkes 
honismereti kutatók időnként foglalkoztak 
egy-egy  üzem  történetével.  Hagymássy 
Sándor kitartó gyűjtő munkája és 
Urbán László kutató szakmai tudása 
eredményeként megszületett egy igen 
értékes könyv a túrkevei Vörös Csillag tsz 
történetéről. De hiányzik például hasonló 
munka  a  város  életében  egyaránt  fontos 

Autójavító  Vállalat  helyi  részlegének  és 
más kisüzemek bemutatásáról.
A  hiányt  most  pótoljaKosznáné  Bodnár 
Anikó írása a túrkevei Háziipari 
Szövetkezet múltját nyomon követő 
írása.  Az írás számtalan belső adatot, 
eredményt rögzít. A munka külön 
érdeme, hogy erős érzelmi kötödéssel 
egy egykori dolgozó írta. Jó lenne minél 
több hasonló vállalkozás. Nemcsak 
üzemtörténetet lehet azonban írni. 
Egy-egy egyesületnek, klubnak is van 
történelme. A Népi Díszítőművészeti Kör 
fotókban és kunhímzésekben, kiállításban 
őrzi a történetét. Remélhetőleg közös 
törekvésünk, hogy az ő munkájuk 
bekerüljön a nemzeti értéktárba 
éshungarikumként, pontosabban 
kunikumként ismerje ország-világ, 
meghozza a gyümölcsét és elkészül egy a 
történelmüket bemutató munka és film is. 
Akkor a helyére kerül Szádváryné Sallai 
Margit egykori szakkörvezető emléke is. 
Túrkeve  hátrányos  helyzetéhez  tartozik 
a kevi vasút megszüntetése. Erről 
írt Darvasi Róbert a tőle megszokott 
élvezetes stílusban.Ki gondolta volna 
még néhány évtizeddel ezelőtt, hogy 
az  igen  nagy  népszerűségnek  örvendő, 
100-200  főt  is  összefogó  lakodalmak,  a 
házasságkötések kimennek a divatból. 
A rokoni, baráti, szomszédi kötődések 
nagyon fontos szerepet játszottak 
évszázadokon át a családok életében. 
Nagy  kár,  hogy  még  vidéki  társadalom 
is  az  elmagányosodás  felé  halad.  Ezt  a 
folyamatot meg kell állítani. Nagyon 
fontos, hogy a fiatal nemzedék megismerje 
népszokásainkat, népi kultúránk értékeit. 
E  cél  vezérelte  két  túrkevei  pedagógust, 
Kun Zsuzsát, Madarasi Magdolnát és 
Retterné Gyenes Erika, amikor kitalálta és 
megvalósította a Petőfi Sándor Általános 
Iskola  tanulóival  a  Gyermeklakodalmas 
projektet. A gyermekszínjátszás egy 
szép példáját hozták létre 2011-ben. 
A forgatókönyvet tették közkinccsé. 
Sajnos a projekt megvalósításának 
módja  még  nem  került  nyilvánosságra. 
Készült azonban egy film, amiből itt 
most  láthatnak  egy  részletet  a  technika 
segítségével. A diákok már kirepültek 
az  iskola  falai  közül,  de  reménykedünk 
benne, hogy többen megtalálják az utat az 
Ifjú Tehetségek Társasága félé, ahol Finta 
Zoltánnal az élen folytathatják tehetségük 
kibontakoztatását.Végezetül, de nem 
utolsó  sorban  a  Jászkunság  évkönyv  ez 
évi száma tartalmazza Nagyné Bedő 
Ildikó évfordulós program bemutatást. Az 
ő  szervező  munkája  nélkül  szegényebb 
lenne Túrkeve kulturális élete.

Keviek írták

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
az Erzsébet program keretében Erzsébet 
tábor pályázatot hirdetett. A Petőfi 
Sándor Általános Iskola pályázata 
sikeres volt, így 30 negyedikes tanuló 3 
kísérő  pedagógussal  2014.  szeptember 
11-13-ig Fonyódligeten táborozhatott. A 
gyerekek számára a tábor ingyenes volt, 
az utazást azonban nem finanszírozták. 
Segítséget az elutazáshoz Ábrahám 
Károly vállalkozó nyújtott, így teljesen 
költségmentesen látogathattunk el 
a Balatonhoz. A tanulók érdekes, 
változatos programok részesei lehettek: 
sétáltunk Fonyód központjában és a 
kikötőben, elhajókáztunk Badacsonyba, 
jártunk Keszthelyen, ahol a Festetics 
Kastélyt,  a  Vadászati  Múzeumot  és  a 
Makett Kiállítást néztük meg. A hazaút 
során körbeutaztuk a magyar tengert.Az 
1200 fős tábor a Balaton partján található, 
a  rossz  idő  miatt  sajnos  fürödni  nem 
tudtunk,  de  a  táborlakóknak  biztosított 
valamennyi programon részt vettünk, 
így egy élőzenével kísért tánctanítással 
egybekötött táncházban, majd a késő 
esti diszkóban is emlékezetes órákat 
töltöttünk.    Szabó Tünde

A  saját  magam  (Örsi  Julianna)  írásairól 
részletesen nem írok. Mindössze arra 
hívom  fel  a  figyelmet,  hogy  bemutatom 
a város 18. század eleji vezetőit, a helyi 
értelmiség kialakulását és szerepvállalását. 
Papírra vetettem a Túrkevéhez is kötődő 
Györffy István emlékülés és kiállítás 
kapcsán, hogy miért aktuális napjainkban 
a nagy tudós által megfogalmazott 
nemzeti  művelődés  megújítása.  Ez  tart 
meg  bennünket  magyarnak,  kunságinak, 
túrkeveinek.Az itt bemutatott szerzők 
munkájához sok sikert és elismerést 
kívánok.  Bízom  benne,  hogy  újabb  és 
újabb írásokkal gazdagítják városunk, 
a Nagykunság helytörténeti ismereteit. 
Azt pedig kiemelt fontosságúnak tartom, 
hogy a mai fiatalok is kedvet kapjanak az 
olvasáshoz, a honismereti kutatáshoz, az 
ismeretek beépüljenek az iskolai oktatásba 
és folytassák a hagyományőrzést, a helyi 
kultúra ápolását.  A színes kulturális élet 
teszi a várost várossá. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Tudományos Egyesületnek a fenti 
írásokat tartalmazó Jászkunság évkönyve 
kapható a Kiadónál (Túrkeve, Deák F. u. 
4.),  a  Viki  könyvesboltban  és  a  Városi 
Könyvtárban.
                            Dr. Habil. Örsi Julianna

Erzsébet 
tábor
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Mára már 5 db bivaly és 10db szürkemarha 
is színesíti a Pásztó-pusztai látképet. Velük 
bővült  a  legelőn  található  őshonos  állatok 
sora. Mostanra büszkélkedhetünk racka 
juhval, magyar tarkával, szürkemarhával, 
bivallyal,  Furioso-northstar  és  Shagya  arab 
lovakkal is. Ezen hagyományos magyar 
állatfajták külterjes, legeltető állattartásával 
tesszük lehetővé a terület élőhely jellegének 
fennmaradását.  A legelő Natura 2000 és 
helyi  védett,  pannon  szikes  gyep,  ahol  a 
rendszerváltástól  kezdődően  napjainkig  az 
állatállomány nagymértékű csökkenését 
tapasztaltuk,  ami  jelentősen  megváltoztatta 
a terület ökológiai viszonyait. Pásztó-puszta 
LIFE Programunk során célunk, hogy 
megőrizzük  a  terület  természetes  állapotát 
és biológiai regenerációs képességét. 
Ennek megteremtése elősegíti a bennszülött 
fajok  letelepedését,  szaporodását  és  segíti 
megőrizni ezt a csodás természeti értéket a 
jövő nemzedékei számára.                    Nimfea

Pásztó-pusztai 
hírek

Érdeklődni: Nimfea Természetvédelmi Egyesület
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1.

Tel.: 56/361-505, info@nimfea.hu

Felhívás

Sok szeretettel vár mindenkit Pásztó-puszta!
Előzetes bejelentkezés alapján várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését, 

akik kirándulnának Pásztó-pusztán.

Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
A Kötháló olyan szervezetek 
hálózata, melyek segítik a lakosságot 
környezetvédelmi információk biztosításával 
és a környezeti problémák megoldásában 
való segítségnyújtással.
19 szervezet tagja ennek a kezdeményezésnek. 
Ilyen ingyenes lakossági környezeti 
tanácsadó  irodát  működtet  többek  között  a 
Nimfea Természetvédelmi Egyesület is.

KÖTHÁLÓ

Bátran forduljanak hozzánk környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel. Irodánkban 
személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül is várjuk a 
megkereséseket:
Nimfea Természetvédelmi Egyesület
5420 Túrkeve, Erdőszél u. 1., 5421 Túrkeve Postafiók:33.
E-mail: info@nimfea.hu, Tel: 56/361-505

A program megvalósulását a Földművelésügyi 
Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázata 
támogatta.
Pályázati azonosító: PTKF/429/2014
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
JNSZ Megyei Üzemigazgatóság Túrkevei Ügyfélszolgálat Túrkeve, 

Kinizsi utca 51
Ügyfélfogadás:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 7.00-16.00
Szerda: 7.00-17-00, Péntek: 7.00-13.00, Telefon: 06-70/681-60-36

Hibabejelentés: Víz: 06-70/681-60-38, 06-70/681-60-48
Szennyvíz: 06-70/681-60-44

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Közvilágítási hibák bejelentése: 

06 56 361-111/131 mellék
TIGÁZ, gázszolgáltatási  hibák bejelentése: 06/80/300-300 

ORVOSI ÜGYELET
 TÚRKEVÉN A SZÉCHENYI U. 5. SZÁM ALATT

Munkanapokon 17.00-tól 
másnap reggel 7.00-ig. 

Munkaszüneti napot megelőző nap 
17.00-tól, a munkaszünetet követő napon reggel 7.00-ig. 

       Tel: 56/221-304

Tisztelt Lakosok! Az állatorvosi ügyelettel kapcsolatban a 
Sáros utcai rendelőben kaphatnak pontos információkat. 

Állatorvosi ügyelet

Október 17. (péntek)        9-11 óra
December 5.( péntek)      9-11óra

Díjtalan lakossági 
hallásszűrések időpontja:

Tisztelettel 
tájékoztatom Önöket, 

hogy alirodámat 
Gyomaendrőd, 

Fő út 222. szám alatt 
megnyitottam. 

Szeretettel 
várom tisztelt 

ügyfeleimet, állandó 
ügyfélfogadási rend: 

hétfő 8-12, szerda 
13-17, péntek 

8-12 óra között. 
Telefonszám:

 06/30-6-335-389. 
dr. Baki Ágnes 

ügyvéd

Fizetett hirdetés
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f Tűzoltósági hírek 
Tisztelt  olvasóink,  engedjék  meg,  hogy  beszámoljak  az 
elmúlt időszak eseményeiről. A nyári szezon végével egyre 
több  esetben  találkozunk  kirajzó,  lakóingatlan  különböző 
részeibe fészket rakó, az ott élő személyeket veszélyeztető 
darazsakkal. A közelmúltban is kérte a lakosság a 
segítségünket darázsirtáshoz, illetve darázsfészek 
eltávolításához, többek között a Kinizsi utca, Hollósi utca, 
Csontos utca, a Mentőállomás, a Németh utcában és a Liget 
úton.  Mint  mindig,  most  is  kérjük  a  tisztelt  lakosságot, 
hogy  megfelelő  védőfelszerelés  nélkül  ne  kezdjék  meg 
a darázsfészek eltávolítását.  A jelenlegi rendszerben a 
darázsirtás már nem tűzoltói beavatkozást igénylő esemény, 
ennek ellenére mi itt, Túrkevén ebben is igyekszünk az Önök 
szolgálatára lenni, a beavatkozás részünkről díjmentes, az 
ingatlan  tulajdonosának  az  irtáshoz  szükséges  sprayt  kell 
beszerezni, forduljanak hozzánk bizalommal. A hosszan tartó 
esőzések hatására, illetve a hirtelen leesett nagymennyiségű 
csapadék miatt több helyen kellett szivattyúzni, átereszeket 
tisztítani,  többek  közt  a  Kossuth  Lajos  Általános  Iskola 
pincéjéből,  a Ványai Ambrus  Gimnázium  Kollégiumának 
pincéjéből,  ahol  már  a  nagymennyiségű  víz  a  kazánházat 
veszélyeztette.  Szeptember  9-én  a  hajnali  órákban  jelzés 
érkezett, hogy az Ábrahám Kft. területén a beépített 
tűzjelző bejelzett. Kiérkezésünk után megállapítottuk, hogy 
feltehetően az egyik érzékelő meghibásodása okozta a téves 
jelzést.    Szeptember  11-én  a  reggeli  órákban  bejelentés 
érkezett,  hogy  a  Katona  úton  lévő  egyik  lakóingatlanba 
a rokonok nem tudnak bejutni, az ott lakó személy pedig 
nem ad életjelet magáról. A rendőrökkel együtt érkeztünk 
a  helyszínre,  egy  ablak  felfeszítésével  sikerült  a  lakásba 
bejutni. Az ott lakó személy eszméletlenül feküdt a földön. A 
mentősök ellátták, majd kórházba szállították. Szeptember 
14-én  a  Debreczeni  út-  Vass  út  kereszteződésében  levő 
ivóvízhálózat korszerűsítése miatt épülő akna földmunkálatai 
során  a  csapadékvíz  elvezető  árkot  eltorlaszolták,emiatt 
jelentős  csapadékvíz  nem  tudott  elfolyni,  lakóépületeket 
veszélyeztetett. Az eseményt jeleztük a Vízmű 
képviselőjének,  aki  erőgépet  kérve  a  helyszínre,  annak 
segítségével biztosította a víz szabad útját, veszélyhelyzetet 
elhárította. Az Önkormányzat kérésének eleget téve a 
Pásztói úton levő volt Általános Iskola ereszcsatornáit 
takarította ki egységünk további károk megelőzése céljából, 
mivel a víz nem tudott eltávozni a benne levő falevelektől-
gallyaktól.Több  esetben  voltunk  az  elmúlt  időszakban  is 
fák gallyazását végezni, így aPetőfi Sándor Általános Iskola 
kérésére az épület mellett lévő, az épület falát és ablakait 
veszélyeztető  fa  gallyazásában,  valamint  a  Kossuth  úti 
Általános  Iskola  területén,  ahol  egy  nagyméretű  faág  tett 
kárt a tetőszerkezetben, a veszélyt elhárítottuk és a hiányzó 
tetőcserepek pótlásában nyújtottunk segítséget. Szeptember 
18-án  a  László  Király  utca  egyik  ingatlanja  előtt  lévő, 
nagyméretű  gesztenyefákat  gallyazta  meg  egységünk  az 
ingatlan tulajdonosának kérésére.Utóbbi időszakban három 
fővel bővült az Egyesületünk, akik sikeresen végezték el a 
40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyamot Törökszentmiklóson, 
ezután erősítve vonuló állományunkat. Továbbra is várjuk 
önkéntesek jelentkezését, akik tanfolyamot elvégezve, 
szabadidejükben segítenék munkánkat, hozzájárulva 
településünk tűzvédelméhez.
Kitűzésre került az idei Tűzoltóbál időpontja is, amit a Keve 
étteremben  tartunk  2014.  november  8-án,  a  programról 
bővebb felvilágosítást később adunk.

Elérhetőségeink:
Személyesen: Túrkeve Táncsics. M. út 1-3.

Telefonon: 0-24 óráig  a 06/20-991-26-36-as és az 06/56-
361-100-as számokon.

Sörös Tibor pk.

Évek óta foglalkozom lovas-
oktatóként gyerekek tanításával. 
Ez évben két lelkes lovasom 
belevágott a versenyzésbe, mert 
nekik ez volt az álmuk! Ez a 
helyzet mindenki számára új 
volt, hiszen a gyerekek nem 
voltak még versenyen. Egyik 
lovasom  Szilágyi  Jázmin  Kira,  ő 
11  éves,  Túrkevén  él  és  büszkén 
mondhatom,  amit  tud  a  lovakról 
és a lovaglásról, azt tőlem tanulta. 
Másik lovasom Nagy Karolina 14 
éves, aki Szolnokon él, egy lovas 
táboromban vett részt évekkel 
ezelőtt, azóta is városunkban 
tölti  minden  szabadidejét.  Ő  már 
több tapasztalattal rendelkezett 
a  lovaglásban  és  nálam  fejleszti 
azt  tovább.  Mindkét  leány  egész 
nyáron hihetetlen nagy alázattal 
és szorgalommal járt lovagolni.  
Nagyon büszke vagyok rájuk, 
óriásit léptek előre a lovas 
tudásuk fejlődésében! Sajnos 
Jázmin versenyfelkészülés 
közbeni  sérülés  miatt  nem  tudta 
folytatni a versenysorozatot, 
de remélem jövőre ez másképp 
alakul. Ezután csatlakozott 
hozzánk egy fegyverneki 
versenyzés erejéig Csatári 
Franciska  túrkevei  lovasunk,  aki 
saját tudása segítségével érte el 
csodás  helyezését.  A  ló,  amellyel 
versenyeztünk: Könnycsepp 8 
éves Furioso-North Star kanca, 
amely férjem tulajdonát képezi, 
áprilisban kezdtük el belovagolni, 
eddig  csak  fogatban járt és  abban 
versenyzett is. Én pedig még sosem 
készítettem fel egyetlen lovasamat 
sem ilyen jellegű megméretetésre. 
A  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei 
Lovas Szövetség által hirdetett 
Amatőr Gyermek Lovasversenyek 
különböző helyszíneire mentünk 

Egész évben az álmainkért 
dolgoztunk

el. Első versenyszezonunkat 
- bártan kijelenthetem - nagyon 
sikeresen zártuk, mert a ló minden 
versenyéről szalaggal tért haza, 
ami azért mindenképpen elismerést 
érdemel. 

Eredményeink 2014-ben 
díjlovaglás kategóriában:

07.20. Ballószög: 
Nagy Karolina I. hely, 

Szilágyi Jázmin Kira V. hely
08.02. Fegyvernek: 

Nagy Karolina V. hely, 
Szilágyi Jázmin Kira XII. hely

08.16. Kunszentmárton: 
Csatári Franciska I. hely, 

Nagy Karolina II. hely
09.06. Mezőtúr: 

Nagy Karolina VI. hely
09.14. Hortobágy: 

Nagy Karolina II. hely

A versenysorozatnak volt egy 
összetett eredményhirdetése, 
melyen  Nagy  Karolina  a  pontjai 
alapján a 2014-es Amatőr Gyerek 
Lovasverseny Díjlovaglás 
Kategóriájában a II. helyen 
végzett! Azt hiszem ennél jobb 
visszaigazolást nem is kaphattunk 
volna, hogy amit csinálunk, 
azt jól csináljuk és folytatnunk 
kell!  Hiszem,  hogy  a  jövő  évben 
újult erővel tudunk nekivágni a 
versenyzésnek ezzel a két lovassal 
és talán a további lovasom is 
kedvet kap a versenyzésre.
Ezúton is szeretném megköszönni 
a rengeteg segítséget a két 
lovasom családjának, valamint 
férjemnek, Gyarmati Zsoltnak, 
aki a szabadidejét feláldozta, 
hogy elszállítsa Könnycseppet 
a versenyhelyszínekre! 
Megköszönöm barátnőimnek, 
Gerlefalvi Nagy Borbálának 
és Györfi Emesének a sok 
segítséget! Anyukámnak, Laskai 
Imrénének, aki áldozatos, 
kitartó gyerekfelügyelettel 
biztosította, hogy készülhessünk 
a versenyekre és ott lehessünk 
a versenynapokon! Köszönöm 
a lányaimnak, Zsófiának és 
Zsókának,  hogy  elviselték  ezeken 
a napokon a hiányomat! Nem 
utolsó sorban köszönöm a Nimfea 
Természetvédelmi Egyesületnek, 
hogy esős idő esetén használhattuk 
a fedett lovardájukat, és 
ezzel hozzájárultak sikeres 
versenyeredményeinkhez!  
               Gyarmatiné Laskai Anikó
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Már nem sok idő van hátra a 2015-ös Dakar raliig, az UNIQA Sandlander 
Teamnél pedig hivatalosan is megindult a felkészülés, miután a csapat három 
T2-es, azaz szériakategóriás autó nevezését adta le. S hogy a legénység se 
legyen  titok:  az  egyiket  a  negyedik  Dakarjára  készülő  Sebestyén  Sándor 
kormányozza,  akinek  Bognár  József  diktálja  az  itinert,  és  –  ahogy  idén 
Ungvári  Miklós  olimpikon  cselgáncsozó  –  jövőre  ifjabb  Juhász  László 
fogathajtó, kaszkadőr kap helyet a fedélzeten.

Úgy vélem, a cím /értelmetlenség, képtelenség, 
ostobaság/ tökéletes állapot-leírás a város 
sportcsarnokának helyzetére. Tulajdonképpen 
nem  is  annyira  az  épület  állapotára  értendő  a  fent 
nevezett cím, sokkal inkább a beázással kapcsolatos 
tevékenységre vagy nem tevékenységre. A nem túl 
szerencsés lapos tetőszerkezet szigetelése réges-rég 
elöregedett, ennél fogva nem állja útját az időjárás 
elemeinek. Eleinte óriási nejlon kifeszítésével 
próbálták  meggátolni  a  csapadék  betörését,  utána 
vödrökkel „díszítették” a fémszerkezetet, de 
mindhiába. Hosszú évek óta fennálló probléma, 
az  ott  dolgozók  minden  tőlük  telhetőt  megtettek, 
hogy  az  épület  rendeltetésszerűen  tudjon  működni. 
Viszont tudvalévő, hogy azért a víz az úr! 
Odáig fajult a helyzet, hogy mérkőzéseket fújtak le 
idő előtt a bírók a víztócsák okozta sérülésveszélyek 
miatt. Életveszélyes. Nem alkalmas esős időben 
mérkőzések lebonyolítására. Annyi vödör, annyi 
nejlon, annyi törlés már nem létezik, ami erre 
megoldást  jelenthetne  meccs  közben.  Érthető  tehát 
az  ott  dolgozó  edzők,  diákok,  szülők  elkeseredése. 
Több ízben kellett a szomszédos város sportcsarnokát 
„kölcsön  kérni”  egy-egy  nagyobb  sportrendezvény 
lebonyolítására,  ahol  az  edzők,  szülők  szállították 
saját gépkocsikon a gyerekeket a helyszínre. Ha ők 
nem ilyen lelkesek, kitartóak és segítőkészek, akkor 
jó  pár  éremtől  elesett  volna  a  TVSE.  Merthogy 
ilyen körülmények között is maximumot nyújtanak, 
keményen dolgoznak, s nyernek! Így volt ez 
nemrég,  amikor  12  csapat  részvételével  –  köztük 
Salgótarján, Hatvan, Eger, Gyöngyös, Pásztó és 
sorolhatnám a  távoli városok  csapatait –  hajnalban 
kényszerültek  az  éjszakai  eső  miatt  átszervezni  a 
helyszínt.  Ebben  a  kaotikus  szituációban  segítette 
győzelemhez  Fábiánné  Nagy  Edit  edző  a  csapatát. 
Az  Országos  Erima  Gyermekkézilabda  Bajnokság 
Sterbinszky Amália régió LU-13-as korosztályának 
1.  fordulójában minden mérkőzésüket megnyerték! 
Ők  így  járulnak  hozzá,  hogy  a  TVSE  és  Túrkeve 
város  jó  hírnevét  öregbítsék  sportberkekben.  Már 
csak az a kérdés, hogy a város hogyan járul hozzá 
ezekhez az eredményekhez, hogyan biztosítja a 
megfelelő körülményeket számukra?
A  probléma  megoldására  irányuló  tevékenységek 
sorra elbuktak. Elhangzottak „jobbnál jobb” ötletek 
felelős emberek szájából: (nálam ez viszi a pálmát) 
„Be is zárathatom!” (Remélem az írott sorok közül is 
kicseng az ellentétes véleményem!) Nos, mindenki 
szerencséjére  ez  a  „megoldás”  csak  egy  embernek 
fogant  meg  az  agyában,  így  elvetélt.  Azután  egy 
pályázatnak köszönhetően felvillant a remény. 
Egy  cég  megnyerte  a  közbeszerzési  eljárást,  így  a 
szigetelési munkálatokhoz hozzákezdhetett, a végén 
pedig  elvihetett  pár  millió  forintot.  Hogy  a  kettő 
között mit csinált, azt nem tudni, mivel a pár napra rá 
megeredt esőben sebtében kiderült, hogy az eredmény 
egyenlő a nullával. Magyarul ugyanúgy beázik, 
mint annak előtte. Remélem, egyetértenek velem (e 
sorok írójával) és a sportcsarnokban dolgozó összes 
szakemberrel, akikkel egybehangzóan mondjuk: 
nonszensz!
Nem tudunk mást tenni, mint várjuk a valódi 
MEGOLDÁST.        
                                                                             MM

Egyesületünk 2014. október 12-én, vasárnap tartja 
rablóhal fogó versenyét.

Helye: Nagykunsági főcsatorna
Gyülekezés 7 órától 7.30-ig a Nagykunsági főcsatorna 

Mezőtúr felé eső hídjánál.
7.30-kor eligazítás. 7.30-8.00-ig horgászhelyek elfoglalása, 

felkészülés.
A verseny 8.00-12.00-ig tart.

Németh István, elnök

Sandlander a Dakaron: 
három az autó

A második versenyautóban a 2013-as évhez hasonlóan rutinos Dakarosok 
mennek,  így  a  2009-es  kamionos  kategóriagyőztes  Szaller  Zoltán,  Farkas 
Nándor, valamint a színész Laklóth Aladár.
Noha  három  a  magyar  igazság,  a  harmadik  autót  egy  háromfős  mongol 
különítmény  viszi  majd  a  világ  legnehezebb  tereprali  futamára,  a  trió 
ugyanakkor magyar licensszel, Sandlander-színekben indul.
A csapat ezután is hű marad a Toyota Land Cruiserekhez, ugyanakkor számos 
fejlesztést hajt végre januárra, például jelentősen csökken az autók súlya és 
nő a teljesítményük, mindez viszont nem megy a megbízhatóság rovására.
A három autót hat szerelő és egy sajtófőnök kíséri Dél-Amerikába, a csapat 
munkáját pedig továbbra is Pócsik László irányítja. „Elsősorban azt várom, 
hogy  mindhárom  autó  sikeresen  beérkezzen  a  Buenos  Aires-i  célba.  A 
saját  kategóriánkra  összpontosítunk,  évek  óta  a  T2-es  mezőny  közelében 
dolgozunk, így pontosan tudjuk, hol a helyünk és hova szeretnénk fejlődni. 
Eredménybecslésbe nem bocsátkoznék” – nyilatkozta a csapatfőnök.
A Dakar január 4-én indul Argentína fővárosából, majd Chile és Bolívia 
érintésével, mintegy 9000 kilométer után ugyanoda érkezik vissza január 
17-én.
/ASandlander  stratégiai  partnere  az  UNIQA,  offroad  kiegészítőinket  az 
Outback Import biztosítja, kiemelt médiapartnerünk a 4x4 MAGAZIN./

NONSZENSZ

Horgászverseny
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T Ú R K E V E - INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAP

TÚRKEVE 2014. OKTÓBER

A Magyarországi Német 
Juhászkutya Klub túrkevei 

helyi szervezete 

tisztelettel meghívja Önöket 
a 2014.november 8-9-én 

tartandó Nemzeti Munkakutya 
Bajnokságra, melyen 

fegyelmező és őrző-védő 
gyakorlatokat láthatnak.

Helye: Sportpálya, Túrkeve
A belépés ingyenes.

Meghívó
A gyakorlatok reggel 8 órától 

folyamatosan láthatóak mind a 
salak, mind a füves pályán.
Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk.

Fizetett hirdetés
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